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Z okazji nadchodz4cych świ4t Bożego Narodzenia
pragnę złożyć życzenia - świ4t prawdziwie świ4tecznych.
Niecń będzie to czas iskrz4cy ciepłem kolędy i jaśniej4cy

radości4 pierwszej gwiazdki.
W Nowym 2007 Roku tylko szczęśliwych dni,

wypełnionych miłości4 i spokojem.

Wóit Gminy Wiśniew

{ Krzysztof Kryszczuk
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zARzĄDzENIA

Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeft

od' 6 października 2006 r. do 28 listopada 2006 r.

Zarządzenie Nr 3l5a/06 z dn. 6.10.2006 r. w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru
na stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
Wiśniew.
Zarządzenie Nr 315/06 z dn. 6.I0.f006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci
wodociągowej zprzy|ączami przy ul. Szkolnej w Wiśniewie.
Zarządzenie Nr 316/06 z dn. 6.10,2006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
warstwy ścieralnej gr. 4 cm z masy mineralno _ bitumicznej na drodze
w Smiarach.
Zarządzenie Nr 317106 z dn. 18.10.2006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamó."vienia publicznego na wyposażenie
placu przy świetlicy wiejskiej w Smiarach.
Zarządzenie Nr 318/06 z dn. f4.10.f006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie
obiektów uzyteczności publicznej gminy Wiśniew.
Zarządzenie Nr 319/06 z' dn. 25.10.2006 r' w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
lekkiego oleju opatowego dla szkoły w Smiarach.
Zarządzenie Nr 320106 z dn. f6'I0.2006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węg1a
kostki dla szkół w Radomyśli i Myrsze'
Zarządzenie Nr 321106 z dn. f6.I0.2006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
i montaz mebli do Zespołu oświatowego w Wiśniewie i Centrum
Integlacyjno _ Edukacyjnego w Radomyśli.
Zarządzenie Nr 3f2l06 z dn. 21 .10.2006 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2006 r.
Zarządzenie Nr 323106 z dn. 27.|0.f006 r. w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony
cywilnej w magazynie oC w Urzędzie Gminy Wiśniew.
Zarządzenie Nr 324106 z dn. 30.70.f006 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 165/06 z dnla 24 pażdziern|ka 2oo4 r, w sprawie
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy
Wiśniew.
Zarządzenie Nr 325106 z dn' 10.1 l.2006 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 326106 z dn. 10.l l.2006 r. w sprawie projektu uchwały
budżetowej na rok 2007.
Zarządzenie Nr 3f7/06 z dn.14.1l.2006 r. w sprawie stałego dyżuru
wójta gminy Wiśniew na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
Państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie
Operacyjnym.
Zarządzenie Nr 328/06 z dn, |6.1'I.f006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla
kostki dla szkół w Radomyśli i Myrsze.
Zarządzenie Nr 329106 z dn. 2f.II.2006 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się no awans na stopień
nauczyciela mianowanego.

. Zarządzenie Nr 330/06 z dn. 22.1I.2006 r' w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wyposażenie obiektów użyteczności publicznej gminy Wiśniew
- ,,Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego i sprzętu biurowego''.

. Zarządzenie Nr 331/06 z dn,24.11.2006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej na,'Wyposażenie obiektów użyteczności
publicznej gminy Wiśniew''.

. Zarządzenie Nr 332106 z dn. 28'17.2006 r' w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
i montaż sceny przenośnej dla potrzeb świetlicy wiejskiej
w Smiarach.

UcHWAŁY RADY GMlNY

PODCZAS XXXVIII ostatniej SBSJI IV kadencji
f7 października 2006 r.

RADA GMINY WIŚNIEW
PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY

ł Nr XXXVII|lf5|l06 w sorawie zmian w budżecie sminv na 2006 r

PODCZAS I SESJI V kadencji
26 listopada f006 r.

RADA GMINY wIŚNIEw
PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCB UCHWAŁY

Nr l/1/06 w sprawie wyboru przewodniczącego
Wiśniew.
Nr V2l06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego
Wiśniew.

Rady Gminy

Rady Gminy

PODCZAS II SESJI V kadencji
3 grudnia f006.r.

RADA GMINY WISNIEW
PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY

. Nr IV3l06 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji
Rady Gminy Wiśniew.

PODCZAS III SESJI V kadencji
72 grudnia2006.r.

RADA GMINY WISNIEW
PoDJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY

ł Nr III/4/06 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na mienie
gminne w obrębie stok wiśniewski z przeznaczeniem na drogę
gmlnną.

r Nr III/5/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Wiśniew na 2007 rok.

o Nr III/6/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2007 r. obowiązujących na obszarze gminy
Wiśniew oruzzwo|nień w tym podatku.

. Nr IIV7/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2007 obowiązujących na terenie
gminy Wiśniew oraz zwolnień w tym podatku.

. Nr III/8/06 w sprawie- ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy
Wiśniew

. Nr III/9/0ó w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2006 r.

źś Gminne Wieści
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Gminv Wiśniew

I UROCZYSTA SESJA
RADY GMINYWISNIEW

Pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Wiśniew inaugurująca
V kadencję Samorządu, odbyła się 26 |istopada 2006 r.
w Gminnym ośrodku Ku|tury w Wiśniewie.
Podczas obrad ślubowanie złoży|i radni. Wybrany został także
przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniew.

obrady rozpoczęły się od wręczenla przez przewodniczącego
Gminnej Komisj i  Wyborczej zaświadczeń nowo wybranym radnym.
Zaświadczenia takie odebra|i: Wiesław Bazak, Andrzej Bąboń'
Tadeusz Dąbrowski' Tomasz Dąbrowski, Antoni Jastrzębski,
Józef Jastrzębski, Bożena Jurzyk, Janina Misiak, Andrzej
okniński, Józet orzyłowski, Beata Pasztor, Grzegorz
Wie|górski '  Antoni Wiszniewski, Kazimierz Woźniak i Piotr
Zielonka.

Następnie radni ztoŻyl i Uroczyste ś|ubowanie, iz wierni
Konstytucji i prawu RZeczypoSpoIitej PoIskiej, obowiązki swoje
Sprawowac będą godnie' rzete|nie i uczciwie, mając na wzg|ędzie
dobro gminy i jej mieszkańców.

W da|szej kolejnoŚci prowadzący obrady, radny _ senior Piotr
Zie|onka odczytał proponowany porządek obrad, ktÓrego ko|ejnymi
punktami był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Wiśniew. Radni wybra|i komisję skrutacyjną pod
przewodnictwem _ Wiesława Bazaka, która przeprowadzita
głosowanie. Na kandydatÓw do objęcia tych f unkcj i Zosta|i
zgłoszeni przez radnych - Jozet orzyłowski z Radomyś|i i Beata
Pastor Z WiŚniewa.

W wyniku tajnego głosowania Józef orzytowski 14 głosami ,,za,',
jednym,,Wstrzymujqcym'' Został Wybrany na przewodniczącego
Rady Gminy Wiśniew V kadencji, a Beata Pasztor, (także 14
głosami',za',, jedny m', w st rzy m uj qcy m'), wiceprzewod niczącą.

W krótkim wystąpieniu, ,,nowy szef' '  Rady Gminy' podziękował
za ,,kredyt zaufania' którym obdarzyli go wyborcy''. obiecał, że
',będzie robił wszystko, aby mieszkańcom gminy Wiśniew żyło się
coraz lepiej".

W imieniu zebranych gratu|ac.ie nowemu przewodniczącemu
i wiceprzewodniczqcej złoŻyt wojl gminy WiŚniew _ Krzysztot
Kryszczuk.

Następnym punktem obrad było podjęcie Uchwał W sprawach
Wyboru przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
WiŚniew. Pierwsze uchwały podjęte przez nową Radę Gminy
przegtosowane zostały jednogłośnie.

Po gtosowaniu przewodniczący Rady Gminy WiŚniew _ Jozef
orzyłowski zamknĄ obrady pierwszej Sesji Rady Gminy Wiśniew.
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Gmina WiŚniew uzyskata dofinansowanje W ramach

Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza
komponentu E - Mazowiecki Program Zaopalrzenia
W Wodę W WysokoŚci 89'43'l zt.

W Wyniku przeprowadzonego przetargu został
wyłoniony Wykonawca PUH''MEL-KAN'' Kazimierz
Jakubiak z Ryilek w pow. łukowskłm. 20 |istopada zawańo
umowę z wykonawcą na Wykonanie wodociągu wzdtuż
u|. Szko|nej. Obecnie Wszystkie prace Zostały Zakończone,
sporządzono Stosowne protokoły odbioru.

|nwestycja zostanie roz|iczona z Urzędem
Marszałkowskim do końca Stycznia 2007 r. Koszt budowy
Wodociągu WynióSt 1'l3'738 zł (roboty budowIane), zaŚ
koszt opracowania dokumentacji projektowej to suma
8..18. lzł.

KAPLICZKA I NOWE BOISKO
TRAWIASTE W Śmnnłcn
Dzięki Sprzyjającym Warunkom atmosferycznym

Została posiana trawa na nowym boisku w Smiarach.
Użytkowanie obiektu będzie moż|iwe dopiero w maju
przyszłego roku, |ecz na pierwszy mecz (ze Względu na
ukorzenienie Się trawy) będzie trzeba poczekaĆ do jesieni
2007 r.
Boisko trawiaste Zostało wyposażone W system
nawodnienia. Będzie to jedyne tego typu boisko
W powiecie sied|eckim. Zostały takze zakupione ławki.

Zakończono rÓWniez remont kapliczki'
lnwestycje finansowane Są Z programu ,,odnowa wsi

oraz rOzWÓj i Zachowanie dziedzictwa kulturowego',.

NOWA NAWIERZCHNIA
Gmina WiŚniew uzyskała dofinansowanie z TFGR

W WysokoŚci 70"000 zł na Wykonanie nowej nawierzchni
na drodze w Smiarach. W wyniku przetargu wytoniony
został Wykonawca _ PRD ,,Regiona|ne Drogi Podlaskie''
z Sied|ec. Polożona 760 mb nawierzchni asfaltowej.
WartoŚÓ całej inwes|ycji 241'745 lys' zł' Z budzetu gminy
dotozono kw oIę 17 1.7 45 zł

DOPOSAZANIE CENTRUM
W RADoMYŚL|

Adoptowaną na centrum lntegracyjno - Edukacyjne remizę
w Radomyś|i Wyposazono W nowe meb|e. Wkrótce Zostanie
zakupiony sprzęt sportowy do sitowni.

WoDoclĄGoWANIE
Dobiegły końca prace przy budowie sieci wodociągowe) z przyłączami

w Plutach, DaÓbogach, Mroczkach, Smiarach, Łupinach i Kaczorach.
Pozostato jedynie roz|iczenie się z uzyskanych dotacji.

NOWE INWESTYCJE
W STARYCH OKNINACH

Gmina Wiśniew otrzymała do{inansowanie w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnoŚciowego oraz rozwĄ obszaróW wiejskich 2004.2006' W Zakresie
dziatania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego. Nasz projekt ''Adaptacja częŚci pomieszczeń remizy
strazackiej na świet|icę wiejską w Starych Okninach'' Zostat
zakwa|ifikowany do wspołfinansowania. Kwota przyznanej pomocy
- 200 tys. ztotych, (inwestycja szacowana jest na Sumę 250 tys. zt).

15 grudnia 2006 r' wójt gminy WiŚniew podpisał Stosowną umowę
Z Samorzadem Woiewództwa Mazowieckieoo.

OSP
takze
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ll Uroczysta Sesia
Rady Gminy Wiśniew

Druga uroczysta sesja Rady Gminy Wiśniew odbyła się
w 3 grudnia 2006 r ' o godz. 13.30 w Gminnym ośrodku Kultury
w Wiśniewie. Podczas sesji ś|ubowanie złożlył wójt gminy Wiśniew -
Krzysztof Kryszczuk.
Wyłonione zostaty także składy osobowe staĘch komisji Rady Gminy
Wiśniew.

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do głosowania nad
składami sta,lych komisji Rady Gminy WiŚniew' Radni zgłasza|i kandydatów
do komisji i na ich przewodniczqcych. Kandydatury były zatwierdzane
w głosowaniu jawnym, a ostatecznie uchwałą Rady Gminy.

Ponizej wytonione sktady komisji.
Komisja ds. gospodarczych, finansów, budżetu, planowania i ro|nictwa
Józef Jastrzębski - przewodniczący
Andrzej Bąboń
Antoni Jastrzębski
Beata Pasztor
Antoni Wiszniewski
Kazimierz Woźniak

Komisja prawa' porządku pub|icznego, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej

Tomasz Dąbrowski - przewodniczący
Wiesław Bazak
Tadeusz Dąbrowski
Antoni Jastrzębski
Beata Pasztor
Grzegorz Wielgórski

Komisja oświaty, ku|tury, sportu i turystyki, zdrowia i spraw socjalnych
Antoni Wiszniewski - przewodniczący
Józef Jastrzębski
Bożena Jurzyk
Janina Misiak
Kazimlerz WoŹniak
Piotr Zielonka

Zaprzysiężenie wóita gminv Wiśniew

Komisja rewizyjna
Grzegorz Wie|górski - przewodniczący
Andrzej Bąboń
Tomasz Dąbrowski
Bożena Jurzyk
Andrzej okniński

Po częŚci roboczej, rozpoczę|o się uroczyste
foŻenie ś|ubowania przezwojta gminy Wiśniew
- Krzysztofa Kryszczuka. W obecności pocztów
sztandarowych jednostek OSP oraz licznie
zgromadzonych mieszkańców gminy, wójt
wypowiedziat następujące stowa:

,,obejmując urząd wójta gminy, uroczyś-
cie ślubuje, że dochowam wierności
praw.!, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkań-
ców gminy.
Tak midopomóż Bóg,,.

Następnie były gratu|acje i wiązanki kwiatów
od Rady Gminy, pracowników Urzędu, GoK.u
i zespołu Iudowego ,,Wiśniewiacy,, i naj-
blizszych.

Gratulacje od dyr. Artura Mydlaka i zespot,
,,Wiśniewiacy'' fot. UG

W krótkim wystąpieniu wójt gminy WiŚniew _
Krzysztof Kry szczuk p rzedstawił p|any związane
z |nwestycjami na ko|ejną kadencję.
Podziękował takze za dotychczasową
wspotpracę wszystkim, ktorzy angażowa|i się
W działania na rzecz rozwoju gminy.
Podsumowując, zachęcał wszystkich
mieszkańców do wspÓ|nej pracy' bo ,,tytko
razem uda się budowac lepszq gminę,,'

UroczystośĆ uświetnit swoim Występem
zespot Iudowy,,Wiśniewiacy''.

Przed sesją W koście|e parafia|nym
w Wiśniewie o godz. 12.00 w intencji nowo
wybranych władz samorządowych Mszę św.
odprawi|i ks. Henryk Krupa i ks. prałat
Ryszard Borkowski, który wygłosił hom|lię.

P o c zty s a.t tt t ttla ro w e
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JUZ PO WYBORACH
12 LISTOPADA oDBYŁY SIĘ w CAŁEJ PoLSCE wYBoRY SAMoRZADoWE. PoNIZEJ
PRZEDSTAwIAMY JAK GŁoSowALI MIEsZKAŃcv NAsZEJ GMINY w wYBoRACH
Do RADY GMINY I N.ł. wÓJTA GMINy wrŚnrnw.

t

Na stanowisko wójta gminy Wiśniew
zgłoszonych zostało 2 kandydatów.
Krzysztof Kryszczuk z Wiśniewa zgłoszony
zosta| przez Komitet Wyborczy Wyborców
Razem 2006, natomiast Tadeusz Zegardło,
także z Wiśniewa, z listy wyborczej
Komitetu Wyborczego Samoobrona
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory wygrał dotychczasowy wójt
gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, przy
poparciu 607obiorących udział w głosowaniu
( l5 l5 głosów).

Tadeusz Z'egard|,o otrzyma| 1023 głosy'
co stanowi 40% głosujących.

Wiśniew
Uprawnionych do głosowania było 4.352

osoby' spośród ponad 6024. mieszkańców
naszej gminy

Głosowanie odbywało, się 6 obwodach
(Wiśniew, Radomyśl, Myrcha, Smiary, Borki _ Kosiorki
i Borki _ Paduchy), w 13 okręgach.
Głosy oddawano na 15 radnych.
Frekwencja wyniosta 59,227o.

okręg Nr 1 - Myrcha, stok wiśniewski, Wólka
Wołyniecka

okręg Nr 2 _ Wólka Wiśniewska

okręg Nr 3 _ Borki - Kosiorki, Mościbrody

okręg Nr 4 _ Borki _ Sołdy' Helenów

okręg Nr 5 - Borki - Paduchy

okręgNr6-Wiśniew

okręg Nr 7 _ Ciosny, Wiśniew - Kolonia

okręg Nr 8 _ Gostchorz, Kaczory, Tworki

okręg Nr 9 - Radomyśl' Zabłocie, okniny-
Podzdrój

okręg Nr 10 - Stare okniny, Nowe okniny

okręg Nr l l - Pluty, Śmiary

okręg Nr |2 -Mroczkj, Daćbogi

okręg Nr 13 _ Łupiny

Głosy na dwóch radnych z okręgu oddawali
mieszkańcy Radomyśli i Wiśniewa' ogólnie
do grona l5 radnych pretendowało 39 osób.

obok, w tabelce, zestawienie wyników
głosowania.
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urzyk Bożena Maria

isiak Janina

niński Andrzej

rzyłowski Józef
tanisław

Beata Krvstvna

iszniewski Antoni

Nazwisko i imiona Vo @ skaliokr.

Bazak Wiesław Jan

astrzębski Antoni

5r,4rvo

l mandat w okręgu,
1 zarejestrowany kandydat
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obchody Swięta Niepodległości

88. Rocznica odzyskania Niepodległości
Tradycyjnie już' w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca
Jezusowego w WiŚniewieo po Mszy Św. w intencji ojczyzny sprawowanej
przez proboszcza parafii - ks. Henryka Krupę, odbyła się patriotyczna
uroczystość upamiętniająca odzyskanie Niepodle glości przez Polskę.

Mieszkańcy gminy Wiśniew mieli okazję obejrzeć montaz słowno-
m|]Zyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum Publicznego w Wiśniewie
i Zespołu Ludowego ''Wiśniewiacy'' przygotowany przez ks. Grzegorza
Jaworskiego i Stanisława Wróblewskiego - instruktora muzyki w GoK.u.
Po klótkiej części artystycznej mieszkańcy i w|adze gminy, które
reprezentował wójt gminy - Ikzysztof Kryszczuk' z|oizylt wieniec pod
obeli skiem,,D ziedzictw o Narodu Swi ęta Sprawa''.

Na zakończenie odśpiewano hymn państwowy.

Czotg wrócit!
Po dwóch latach nieotlecności

do Wiśniewa wrócit czołg. 10 listopada
W godzinach popotudniowych stanął na
skwerze przed Urzędem Gminy.

Akcja postawienia go na nowym
postumencie przebiegała w trudnych
warunkach atmosferycznych, padał deszcz
i wiał silny wiatr. Jednak dzięki pomocy
strażaków i mieszkańców Wiśniewa udało
Się.

Czołg T _ 34 przeszedł remont kapitalny,
został odnowiony, pomalowany, tak aby
dobrze prezentował Się na tle nowego
skweru w centrum Wiśniewa.

Nas7,,Rudy" t'ot. U. C

ZAKoŃCZENIE BUDowY WoDoCIAGU W MIEJSCoWoŚctłcH PLUTY,
DACBOGI' MROCZKI, Śvtu,ny ŁUPINY I KACZORY

InwesĘcja wspóffinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego

3 sierpnia 2004 r. Gmina Wiśniew złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie budowy wodociągu.
Całkowita waltośó inwestycji wynosiła I.32.7,155'90 zt (do dofinansowania zakwalifikowano jedynie wydatki związane z budową sieci, koszt budowy
przyłączy nie podlegał refundacji). WnioskoWana kwota dofinansowania wyniosła 740.265 zł, z czego 653.1,75 zł pochodzić miała z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a 87.090 zł ze środków budżetu państwa.Zgodnie z Uchwałą nr 52/16fl05 Zatządu Województwa Mazowieckiego wniosek nasz
został wybrany do współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót - P.H'U. ',INWOD', Roman Pacek z Lubartowa, a warlośó całej
inwestycji u1egta obniŹeniu do kwoty 9f4.990,54 Zł brutto. W dniu 1 lipca 2005 r Zawarta została umowa z wykonawcą W związku z powyższym kwota
dofinansowania również się obniżyta.

l5 lipca 2005 roku zostały rozpoczęte roboty budow1ane. Wybudowano 17'19 km sieci wodociągowej oraz wykonano f)f szt. przył,ączy. W paŹdzierniku
br. zakończono wszystkie prace budowlane, wodomierze zaś zostaty zainsta1owane w listopadzie. W ubiegtym miesiącu nowo wybudowana sieć
wodociągowa została odebrana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej struy Pożalnej
w Siedlcach' ostatecznie inwestycję ztl<oitczono 30 listopada, zaś f.inansowe roz|iczenie nastąliło 15 grudnia 2006 r.

Został zloinny wniosek końcowy o płatnośÓ oraz sprawozdanie z realtzacji inwestycji. W chwili obecnej gmina oczekuje zwrotu poniesionych wydatków.
Gmina Wiśniew uĘścila tablice pamiątkowe' informujące o dofinansowaniu budowy wodociągu.

_6 -#s
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Uczestnicy uroczystości przed kościotem Jbt. U.G



XXXVI SESJA XXXVII SESJA
RADY GMINYWISNIEW RADY GMINYWISNIEW

XXXVI zwyczajna sesji Rady Gminy Wiśniew odbyła się 3l sieęnia
2006 r.
Po przyjęciu porządku obrad przystąliono do głoSowania nad uchwatami:
- w sprawie ro7'patrzenia wezwania Pani Jadwigi Latos dotyczącego
usunięcia naruszenia prawa, (po przeczy|aniu projektu radni podjęli ją
jednogtośnie),
. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sflnansowanie
inwestycji gminnych w 2006 roku.
Wójt Gminy - Krzysztof Kryszczuk wyjaśnił' Źe w uchwale Zawarte są
brakujące kwoty na inwestycje z SPo, ponieważ po rozstrzygnięciu
przetargów okazuje się często, że kwota oferenta przewyŻsza
przewidywany kosztorys.

Trzecie głosowanie dotyczyło zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Po wyjaśnieniach skarbnik - Teresy Jastrzębskiej i tę uchwałę podjęto
jednogłośnie.

Następnie zostat przyjęty protokołu XXXV sesji Rady Gminy
Wiśniew.

W punkcie obrad - interpelacje i zapytania radnych' sprawy rożne inż.
Paweł Rol ińsk i  przedstawił mult imedia lną prezentację, ,P lanu
W odo ciągowania Gminy W i ś ni e w,, .

odczytane Zostało także piqmo mieszkańców wsi Zabłocie w sprawie
sflnansowania prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem nowej
drogi (wstępny koszt prac oszacowano na kwotę 3.600 zt). Wójt gminy -
Krzysztof Kryszczuk poprosił o opinię w tej sprawie Radę Gminy. Po
wysłuchaniu opinii radnych, przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek o prze'znaczeniem kwoty 3.6o0 zł. na sfinansowanie podziatu
geodezy.jnego działek w celu wytyczenia drogi dojazdowej do wsi
Zat:łocie. If głosami ,,za,,, l głosem ,,przeciw'', 2 głosami
,,wstrzymującymi'' wniosek został przyjęty.

odczytane zostało takŹe pismo Szrmoobrony RP Zarządu Gminnego
Wiśniew w sprawie rozważenia celowości zaniechania poboru czwartej
raty podatku rolnego od mieszkańców gminy Wiśniew ze względu na
suszę. Wójt gminy, stwierdził, że nie ma moż]iwości' aby Rada Gminy w
trakcie roku podatkowego zmieniła uchwałę dot. poboru podatku.
Pointbrmował, że podania w tej sprawie naleŹy składaó do GoPS-u.
Poprosił także o przekazanie informac.ji mieszkańcom' że w ramach
Programu odnowy Wsi realizowane są inwestycje w Wiśniewie (remont
GoK'u' chodniki, skwer przy Urzędzie Gminy), w Radomyśli (chodnik,
remont świetlicy, w Śmiarach ( budowa boiska i zagospodarowanie placu
przy świetlicy wiejskiej). Inne miejscowości teŻ będą mogły występować
z takimi wnioskami.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy .
Janusz Markiewicz zamknął' XXXY| zwyczajną sesję Rady Gminy
Wiśniew.

l l paŹdziernika 2006 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy
Wiśniew.

Podczas sesji przyjęto m. in. 5 uchwał zatwierdzających Plany
Rozwoju Miejscowości: Wólka Wiśniewska, Tworki, Stok Wiśniewski,
Łupiny' Borki - Paduchy i Gostchorz. Podczas głosowania sottysi
poszczególnych wsi pokrótce omawiali ujęte w planach rozwoju
koncepcje rozwoju danej miej scowości.

I tak we wsi Wólka Wiśniewska planowany jost remont świetlicy.
W budynku tym ma być pracownia komputerowa, sala gier i mini
kuchnia. Projekt przewiduje także zagospodarowanie placu i pętli
autobusowej przy świetlicy'

Plan Rozwoju Miejscowości Tworki zakłada zagospodarowanie
świetlicy i placu wokół, a w dalszym etapie terenów przy Muchawce
(basen i plac gier). Inwestycje te planuje się na lata 20|0-20|3' Pierwszy
jej etap - remont świetlicy na|ataf0D.l-fo09.

Mieszkańcy Stoku Wiśniewskiego wyszli z inicjatywą budowy
domu kultury i chodnika, ajeśli środki pozwolą- placu zabaw.

Plan Rozwoju Miejscowości Łupiny i Borki Paduchy przewiduje
remont świetlic, wykonanie ogrodzenia' a w Borkach _Paduchach

budowę stadionu.
Mieszkańcy Gostchorzy chcą pozyskaó pieniądze na chodnik,

utwardzenie drogi oraz prace odwodnienieniowe. Drugim etapem ma być
remont świetlicy i przeniesienie przystanku autobusowego bliżej wsi.

Planowane prace w Mroczkach to remont i wyposa:żenie wiejskiego
domu kultury, utwardzenie placu wokół oraz budowa chodnika.

W Myrsze zaplanowano budowę wodociągu, chodnika, utworzenie
scieiki rowerowej i placu zabaw przy szkole.

W Daóbogach - remont domu ludowego. Planuje się tei
wybudowanie boiska oraz chodnika wzdłuż wsi Pluty- Daćbogi.

Wszystkie uchwały dotyczące planów rozwoju miejscowości
zostały przyjęte jednogłośnie, jednak ich realizacja uzależniona jest od
funduszy unijnych.

W dalszej kolejności przystąliono do głosowania nad uchwałami:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na
zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym,
- w sprawie zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy o
dofinansowanie Projektu,,Rozbudowa Zespotu oświatowego w
Radomyśli wraz z utworzeniem bary sportowo _ dydrlktycznej''.
- zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

W punkcie . interpelacje i zapytania radnych, sprawy różne
przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Składu 0rzekającego
Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w
sprawie pozytywnej opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

XXXVII SESJA
RADY GMINY WISNIEW
Ostatnia sesja IV kadencji Rady Gminy Wiśniew odbyła się

27 października 2006 r. w GoK - u w Wiśniewie.
Po przywitaniu przez przewodniczącego Rady Gminy Wiśniew -

Janusza Markiewicza przybyłych radnych' sołtysów i gości, odczytany
został proponowany porządek obrad.
Wójt gminy - KrZySZtof Kryszczuk zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
na mienie gminne w obrębie sołectwa Zabłocie z przeznaczenlem pod
drogę gminną.

Po tej zmianie przyjęty porządek obrad wyglądał następująco;
I Część robocza.

l. Otwarcie sesji.
2. Przy jęcie porządku obrad.
3. Informacja zbieiącej pracy wójta gminy Wiśniew.
4. Podjęcie uchwał:

l) w sprawie: zmian w budŹecie gminy na 2006 rok,

6. Interpelacje i zapytania Radnych, sprawy różne.
7' Zamknięcie sesji.

II Część uroczysta.
Wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Po przedstawieniu przez wójta gminy Wiśniew _ Krzysztofa
Kryszczuka infbrmacji z bieizącej pracy i podjętych zarządzeniach
przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na 2006 rok'
. przyjęcia darowlzny nieruchomości na mienie gminne.

obie uchwały Zostały podjęte jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do realizacji punktu obrad

i zapytania Radnych, sprawy różne.
Interpelac.je

Wójt gminy - Krzysztof Kryszczuk poinformował o:
- wypłacie ,,suszowego'' dla rolników,
. otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (kwota ta nie będzie
odebrana, skierowane będzie pismo do Marszałka Województwa
Mazowieckiego z prośba o wyjaśnienie dlaczego nasza gmina otrzymata
tak małą sumę).

W ozęści uroczystej wójt gminy Wiśniew _ Krzysztof Kryszczuk
wręczył radnym i sołtysom pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za
trud pracy i zaangaiowanie przez 4 |ata trwania kończącej się IV kadencji
Samorządu.

Podziękowanie od Rady Gminy i pracowników Urzędu odebrał także
wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk i z-ca wójta Stanisław
Kanicki.

Gminne Wieści



RUBRYKA
STRAZACKA

odwołanie skuteczne
7 |istopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk
podpisał umoWę pomiędzy Marszałkiem Województwem
Mazowieckim, a Gminą Wiśniew, na dofinansowanie zakupu
sprzętu specjalistycznego d|a jednostek ochotniczych Straży
Pożarnych w Wiśniewie i w Gostchorzy'

Pozytywnie rozpatrzone zostały dwa wnioski z terenu naszej
gminy, ale dopiero po odwołaniu się przez wójta gminy Wiśniew _
Krzysztofa Kryszczuka od pierwszej decyzji przyznającej tylko
kwotę 780 zł na zakup hydronetki wodnej dla oSP Wiśniew. Po
piśmie odwoławczym skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego
okazato się możliwe wyasygnowanie także kwoty 21.000 zł. Z tych
,,zdobytych'' pieniędzy 4 tyŚ. zlotych pIzeznaczone będzie na zakup
motopompy pływającej' zaś za pozostate 17 tys. na Sprzęt
przeciwpozarowy, ubrania i buty.

Fundusze pochodzą z ,,Samorządowego Programu Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim
osP _ 2006'', celem którego jest wsparcie finansowe jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie umożliwia
doposażenie w niezbędny Sprzęt bojowy, przeciwpozarowy
i ratownictwa drogowego.

ło l i ł
9 grudnia br. odbył się Zjazd oddziału Powiatowego ZOSP RP.

W obradach udział wzięli delegaci i przedstawiciele gminy
Wiśniew. Wybrane zostały nowe władze. Prezesem Zarządu
Powiatowego ZosP RP został Mirosław Bieniek _ wójt gminy
Siedlce, członkiem komisji rewizyjnej druh Karol Woźniak - oSP
Wiśniew, a delegatem na Zjazd Wojewódzki druh Józef
Orzyłowski _ oSP Radomyśl.

T- Przew-odniczący Rady Gminy Wiśniew
Józef orzytowski

pełni dyzury
w piątki w godz. 10.00 - 13.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew

Telefony do UG Wiśniew
64'1. - 73 - 13, 641 - 73 - 23

NUMERY WEWNĘTRZNE

l0l - Sekretariat
106 _ GOPS (księgowość)
108 - Podatki
] ]3 _ oświata
114 - KASA
115_FAX

104 - Budownictwo
I O 7 _ U S C
110 - GOPS II (kierownik
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Krok do abstynencji

1. Musisz być głęboko przekonany, że Twoja reakcja na alkohol i
jest do tego stopnia nienormalna, że jakiekolwiek pobłażanie -
sobie w piciu stanowi niepożądany i nie do przyjęcia sposób.
Życia.

2. Musisz być abso|utnie sfcfery w pragnieniu przerwania picia raz
na zawsze. ::

3.Musisz lznać że problem picia nie jest dla Ciebie sprawą;
rozrywki, a|e groźnąreakcją psychopatologicznąna zgubny dla '
Ciebie środek chemiczny, jakim jest alkohol.

4. Musisz jasno zdawać sobie sprawę, izekaizdy człowiek ktory raz.
przekroczy granicę między piciem towarzyskim, a nałogowym, i

nigdy więcej nie będzie w stanie pić w sposób umiarkowany. .
5' Musisz uznać, że zaprzestanie picia jest Twoim jak najbardziej :'

osobistym problemem który dotyczy Ciebie'
6. Musisz zrozumieć że pochodzenie z rcdziny alkoholików jest .

dla Ciebie wymówką a nie przyczyną natogowego picia.
7. Musisz sobie uświadomić, że każdy rozsądny' inteligentny

i szczery człowiek, który naprawdę chce się zdobyć na poważny l
wysiłek panowania nad sobą przez okres dostatecznie długi, jest ::
w stanie nauczyć się panowania lzyclabez alkoholu.

8' Musisz unikać ty1ko pozornie nieszkodliwych potknięc
(tj. wypicia jednego czy dwóch kieliszków), nie wolno'
Ci przekonywać siebie że piwo to nie alkohol i nie szkodzi.

9. Musisz wyrzec się ztudzeń, że a|kohol jest środkiem ]
zaostrzającym rozum i dowcip. t

l0. Musisz nauczyć się takiego życia wśród ludzi, byś mógł;
traktować ich błędy bez popadania w stan rozdraznienia.

PICIE
oZN ACZ A'KLĘSKĘ PoD KAZDYM WZGLĘDEM,

NAToMIAST TRWAŁA ABSTYNENCJA :
UMOZLIWIA CI

oSIĄGNIĘCIE SUKCESÓw w Życlv

Zespoł 0światowy w Smiarach
zapraszana

Bal Karnawatowy
przY muzyce zespotu ,,Evers"

dnia 03.02.2007 r. godz. 19.00
Oferujemy:

. dania gorące

. wędlinę' przystawki
ciasto
napoje
szampańską zabawę

Zapisy przyjmujemy do 26 stycznia}0O7 r.
tel.(0-25 ) 64173 28

,,Gminne Wieści'' _ bezpłatny Informator Gminy Wiśniew
Adres redakcji: Urząd' Gminy w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

opieka redakcyjna - Dorota Królik, tel. 641-73-13 wew.707, e.mail: ug@wisnieui,.pl
Druk:KoZAK DRUK ul. Karowa 14,08-110 Siedlce, nakł'1000 egz

Sfinansowano zfundus7u Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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